
Tur til Kroatien i 2022 

fra den 19.sep. 2022 til den 27 sep.  2022 

Vi har fået et nyt land med på de ture vi laver for medlemmer i Dacf.  
Og vi håber på at vi i år kan gennemføre disse ture, uden corona  
Den vil gå til Kroatien i det sydlige Dalmatien, og vi skal bo på en skøn 
campingplads ca. 14 km fra Dubrovnik  
Pladsen vi skal bo på, er Auto camp pod Maslinom  
Kroatien er de seneste år blevet kendt som en badeferie destination, dog må i tage dette 
før eller efter. hvis i tager med på denne tur, for vi kommer til at opleve en masse andet. 

Vi skal som sagt bo på Auto camp pod Masllinom. http://www.orasac.com/  
Kroatien - Dubrovnik - Orasac 

GPS N 42 41.944 ' E 018 00.355' 

Pris pr. Vogn 9985  kr.  

Prisen inkluderer følgende:  
• 10 dages ophold på Auto camp pod Masliom inkl. Strøm  

• Velkomstmiddag  

• 7 middage på turene  

• 3 rundstykker per vogn i 10 dage  

• 1 fiske picnic  

• 1 festmiddag med musik  

• Bus og entreer til alle udflugter samt kabelbane i Dubrovnik 

• Dansktalende guide.  
 

                     
 

Vi skal herfra med pladsen som udgangspunkt, ud og se og opleve mange ting man som 
almindelig turist ikke oplever, dette fordi, at vi har en lokal guide fra Lozo tur i Vejle, som 
kender til det hele. 

 I kan ankomme til pladsen i løbet af mandagen den 19.9.2022 hvor vi vil være der og 
sætte jer på plads. 

http://www.orasac.com/


Klokken 17.00 informationsmøde og velkomst og bagefter fællesspisning. 
 

Vi skal en tur ti Dubrovnik. 
Dubrovnik er kendt som” tidsmaskinen” fordi det 
er svært at forstå at byen har formået at holde 
renæssancearkitekturen fra 1500-tallet så 
velbevaret. Byen var også en stor konkurrent til 
Venedig republikken, hvor de 2 republikker flere 
gange prøvede at over gå hinanden indenfor 
handel, 
Videnskab 

og filosofi. I Dubrovnik har man blandt andet 
Franciskaner klosteret med Europas tredjeældste 
apotek fra 1391, det gotiske Rektors Palads, et af 
verdens første centre for hjemløse børn. Udover 
dette så forbød Dubrovnik slavehandel for egne – 
borgere, de måtte heller ikke sælge/købe slaver i 
andre lande, det vil sige at hele slavesystemet blev 
forbudt i Dubrovnik. De var således de første til at gøre dette, og det hele 400 år før USA 
og Storbritannien. Efter lovvedtagelsen skulle alle skibe fra Dubrovnik sejle med en fane 
hvor navnet ” Libertas” som betyder frihed. 
 
Vi skal på tur til Narona eller Vid som den hedder i dag, og på museum, med en samling af 
romerske kejserstaturer, og som er den 
største der er fundet uden for Rom, så 
videre til Bacina søerne som er seks 
sammenhængende søer, som har 
Adriaterhavets flotte krystalklare farve. 
Søerne ligger omgivet af vidunderlig flot 
natur, med bjergene omkring, og søerne 
har et fantastisk liv af fisk.  
Derfra videre til den botaniske have i Trsteno, hvor blandt andet der blev optaget et par 
hovedscener til ” Game of Trones”  
den blev skabt af Gucetic familien hvis sommerhus fra det 16. århundrede også findes i 
haven. Men havens historie går helt tilbage til romerne, så det har været botanisk have i 
hvert fald 2000 år. 

 

 
 
Museet med 
romerske kejsere 



  
Fra den botaniske have, hvor der har været optagelser til ” Game of Trones ” 
 
En dag skal vi ud og se hvordan man plukker oliven samt produktion af dette. Vi skal 
smage frisk olivenolie, vin samt lokale retter på en lokal bondegård, så det bliver ret 
lokalt, hvor vi får et indblik i lækker gastronomi, og hvad Dalmatien kan tilbyde.  

      
Oliven plukning sortering samt presning. 

En dag er det udflugt med båd, vi skal nyde turen og øerne: Lopud Sipad og Kolopac, 
krystalklare hav samt smukke sandstrande. Der serveres hjemmelavet frokost på båden 
og tørst slukkes af lokale vine. 
 
Om aftenen festmiddag med fantastisk musik og underholdning. 
 
Vi får også en fridag, så man kan lave lige hvad man vil. 
 
I dag skal vi ud og plukke appelsiner og 
mandariner, og det er hele dagen det foregår. 
Dog skal vi også ud og sejle i små både, det er 
fordi vi befinder os i Neretva deltaget som huser 
et af Europas største appelsin/mandarin marker. 
Også her får vi noget at spise, og man bliver 
også underholdt med afslappende dalmatiske 
melodier. 

    
Ja det ser da lækkert ud, mine tænder løber i vand. 



  
Så er det den Kroatiske mur (Balkans kinesiske mur) vi 
skal ud og se. 
I byen Son finder man den ” Kroatiske mur ” . Ston 
blev grundlagt af republikken, for at beskytte salt 
produktionen der. Befæstningen af de to byer er en 
syv km lang mur. Man kan gå på muren mellem Mali 
Ston og Ston. Det er en tur på to kilometer med en 
fantastisk udsigt. Hvis man vil spare nogle højder – 

meter, kan man gå tilbage på sti mellem byerne. Man kan også gå en kortere tur på den 
del af muren der går i en bue op over Ston. Ston og Mali Ston er hyggelige byer med både 
cafeer og iskiosker, medens man er her, kan man også se ” Napoleons Adriaterhavs vej”. 
Ydermere skal vi også kigge på den stolte skaldyrstradition der er i denne by. 
 
Peljesac Vin tur 

Vi skal til Peljesac halvøen hvor de har en helt 
speciel vin, tag så og læg det sammen med 
den smukke natur, med enestående bjerge og 
udsigten til Adriaterhavet, så får vi en 
fantastisk dag, medens vi smager på de 
glimrende vine der produceres i området. 
Peljesac er hjemsted for en rød drue der 
hedder Mali Plavac. Druen siges at være i 
familie med Zinfandel, men nyere genetiske 

undersøgelser kan ikke bekræfte det. Så for at 
beskytte druen er det ikke tilladt at plante 
andre sorter i området.  
Vinstokkene er ikke bundet op, som man er 
vandt til at se, men beskæres så de nærmest 
kryber hen ad jorden, og de gamle stokke 
ligner mest store bonzaitræer. Det gøres for at 
holde så meget fugtighed som muligt under 
den brændende sol og varme om sommeren. 
Hvis vi ser vinstokke der bundet op, er det 
hvide druer af Posip sorten, som der laves 
udmærket vin af, men ikke noget specielt som den røde. De bedste vine af Mali Plavac fra 
det bedste distrikt, Dingac, minder om den italienske Amerrone, og har en alkoholprocent 
på 15  
 
Da vi er tæt ved Montenegro skal vi selvfølgelig et smut derind, og vi tager til Herceg Novi 
som ligger ved foden af Orjen som er 1895 meter højt, og ved indgangen til en af de 
smukkeste fjorde i verden, Boka Kotorska fjord, og som er 87 kilometer lang. 
Hvad vi ellers skal se er slet ikke på plads endnu, men vi kan love at det ikke bliver dårligt. 



     0 

Herceg Novi 

Tilmelding til denne tur er den er hurtigst muligt, på telefon 28302894 til Joan. 
Her får i et nummer og et kontrolord, som skal stå på alt i sender, bland andet 
den mail i skal sende til Joan, straks ved indbetaling, idet vi så har jeres 
mailadresse. 
Tilmelding er først gældende når depositum på 1000. kr. er indbetalt på 
konto 5385 000532847.  
Restbeløbet på turen skal indbetales når i får besked. 
Mail: joan@bagge148.dk  
Der tages forbehold for ændringer, da der er meget, der skal falde på plads. 
 
Mange hilsener 
Joan og Preben 
2748 
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